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Pengantar 

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan dan bertujuan untuk merubah pola pikir, budaya 
kerja dan perilaku segenap pegawai yang lebih baik. Oleh karena 
itu, seluruh aparatur Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya 
perubahan dan perbaikan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi 
untuk membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, 
efektif dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang 
melayani dan birokrasi yang akuntabel. 

Buku Saku Reformasi Birokrasi ini disusun dalam rangka 
memperoleh pemahaman yang sama atas hal-hal (istilah) yang 
berkaitan dengan reformasi birokrasi, khususnya kepada pegawai 
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 
Buku ini merupakan edisi pembaharuan dari edisi I yang 
disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan ketentuan 
yang berlaku dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Diharapkan dengan mengetahui dan memahaminya, maka 
akan membuat anggota organisasi lebih berkomitmen dan 
berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi  yang telah dan 
sedang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian. 

Akhirnya, semoga usaha ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua. 

 
Jakarta,    Januari 2014 
Sekretaris Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 
 
ttd. 
 
Eddy Abdurrachman 
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1. Tanya (T) : Apakah yang dimaksud dengan reformasi birokrasi ? 

 Jawab (J) : Secara umum 
reformasi 
birokrasi adalah 
proses menata-
ulang, mengubah, 
memperbaiki, dan 
menyempurnaka
n birokrasi agar 
menjadi lebih baik 
(profesional, 
bersih, efisien, efektif, dan produktif). 

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan 
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 
sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka 
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 
(good governance).  

2. T : Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reformasi 
birokrasi ? 

 J : Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Secara teknis kedua 
kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman 
yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 
Tahun 2011 

3. T : Apakah latar belakang perlunya reformasi birokrasi ? 

 J : 1. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih 
berlangsung hingga saat ini 

2. Tingkat pelayanan publik yang belum memenuhi 
harapan publik 

3. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang 
belum optimal dari birokrasi pemerintah 

4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi 
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pemerintah masih rendah 

5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih 
rendah  

4. T : Apakah tujuan reformasi birokrasi ? 

 J : Reformasi 
birokrasi 
bertujuan 
untuk 
menciptakan 
birokrasi 
pemerintah 
yang 
profesional 
dengan 
karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih 
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu 
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur 
negara. 

1. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap 
penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di 
instansi yang bersangkutan;  

2. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; 

3. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam 
pelaksanaan semua segi tugas organisasi; 

4. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, 
dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan 
dinamika perubahan lingkungan strategis 

5. T : Apakah sasaran reformasi birokrasi ? 

 J : Secara umum sasaran reformasi birokrasi adalah 
mengubah pola pikir (mind set), dan budaya kerja 
(culture set), serta sistem manajemen pemerintahan 
yang lebih baik. 
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6. T: Apakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi? 

 J: 

 

 
 

7. T: Apa yang dimaksud dengan area perubahan Reformasi 
Birokrasi?  

 J: Program dan kegiatan dalam RB adalah program yang 
terkait dengan  8 (delapan) area perubahan, yang 
meliputi semua aspek manajemen pemerintahan, 
sebagaimana tabel di bawah ini : 

Area perubahan Hasil yang diharapkan 

Organisasi 
Organisasi yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran 

Tatalaksana 

Sistem, proses dan prosedur kerja 
yang jelas, efektif, efisien, terukur 
dan sesuai prinsip-prinsip good 
governance 

Peraturan Perundang-
undangan 

Regulasi yang lebih tertib, tidak 
tumpang tindih dan kondusif 
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Sumber Daya Manusia 
Aparatur 

SDM aparatur yang berintegritas, 
netral, kompeten, capable, 
profesional, berkinerja tinggi dan 
sejahtera 

Pengawasan 
Meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang bebas KKN 

Akuntabilitas 
Meningkatnya kapasitas dan 
kapabilitas kinerja birokrasi 

Pelayanan publik 
Pelayanan prima sesuai kebutuhan 
dan harapan masyarakat 

Mindset dan cultural Set 
Aparatur  

Birokrasi dengan integritas dan 
kinerja yang tinggi 

 

   

8. T: Apakah urutan dalam 8 area perubahan menunjukkan 
urutan/ prioritas? 

 J: Tidak, 8 area perubahan dalam pedoman hanya 
merupakan ‘listing’ atau daftar perubahan-perubahan 
yang menjadi sasaran RB dan tidak menunjukkan 
prioritas.  Urutan prioritas atas 8 area perubahan sangat 
ditentukan oleh kondisi masing-masing K/L/Pemerintah 
Daerah.  

9. T: Reformasi Birokrasi dimulai dari mana? Apa yang menjadi 
titik tolak penetapan program dan kegiatan dalam area 
perubahan? 

 J: RB dimulai dari permasalahan yang dihadapi 
K/L/Pemerintah Daerah saat ini, yang terkait dalam 8 
area perubahan (dan tidak selalu dimulai dari ‘nol’). Yang 
menjadi titik tolak adalah kondisi ‘saat ini’ 8 area 
perubahan pada instansi pemerintah, sedangkan yang 
menjadi sasaran adalah ‘kondisi yang diharapkan’ 
sesudah dilakukan serangkaian kegiatan (yang 
direncanakan). 
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10. T: Mengapa Manajemen Perubahan tidak termasuk dalam 8 
area perubahan? 

 J: Karena manajemen perubahan yang menjamin dan 
memastikan 8 area perubahan dapat dilaksanakan.  
Delapan (8) area perubahan yang diidentifikasi sebagai 
permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, 
membutuhkan perubahan yang besar dan fundamental 
untuk menuju kondisi yang lebih baik.  Untuk itulah 
dibutuhkan sebuah proses sistematis untuk 
mengelolanya, disinilah 
peran Manajemen 
Perubahan dibutuhkan.  
Jadi bukan Manajemen 
Perubahan tidak ada 
dalam area perubahan 
akan tetapi manajemen 
perubahan atas 8 area 
perubahan adalah inti 
dari RB, bagaimana instansi pemerintah 
mengembangkan sebuah strategi yang holistik, 
terstruktur dan berorientasi hasil untuk memperlancar 
perbaikan atas 8 area perubahan menuju kondisi yang 
diharapkan.  

 

11. T: 

 

 

J: 

Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture 
set) seperti apa yang diinginkan dalam reformasi 
birokrasi?  
 
Reformasi birokrasi menuntuk perubahan pola pikir dan 
budaya kerja. Berikut beberapa perubahan pola pikir 
atau budaya kerja yang diharapkan dengan adanya RB: 

  

 

 

 

 

Pola Pikir / Budaya Lama Pola Pikir / Budaya Baru 

Menunggu perintah – pasif – 
mohon petunjuk – mencari & 
memilih aman 

Melakukan terobosan – 
proaktif – penuh inisiatif – 
berani ambil resiko 

Sikap tertutup –‘nurut’ – 
menghindari beda pendapat – 
disiplin mati 

Sikap terbuka – kreatif – 
berani berbeda pendapat – 
mencari alternatif 

Prestasi ‘mediocre’ (ala kadarnya) Prestasi ‘excellent’ (unggul) 
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– cepat merasa puas – acuh – 
masa bodoh & tak peduli – ‘risk 
avoider’ 

– tidak mudah puas – ‘self-
esteem’ – rasa memiliki – 
kebanggan – ‘risk taker’ 

Ketakutan pada atasan – mental 
minta dilayani 

Orientasi pada pelanggan – 
mental melayani 

Mental pegawai – mental 
penguasa – ‘ewuh pakewuh’ 

Mental pelaku bisnis – 
mental pengusaha – terus 
terang – ‘business-like 

Orientasi kuantitas – ijasah & 
senioritas 

Orintasi kualitas – 
kemampuan & karya 

‘Life-time’ employment’ – 
kepatuhan - kesetiaan 

‘life –time employability’ – 
keberhasilan – komitmen 

‘Fix job description’ – kegiatan 
rutin 

Flexible job assignment – 
perubahan dan pembaruan 

Penonjolan individu – kompensasi 
‘sama rata’ 

Prestasi kelompok – 
kompensasi – sesuai 
kontribusi 

Keputusan dari atas – ‘top-down 
Keputusan bersama – 
‘shared responsibility’ 

‘Command & control’ – ‘ distrust 
& disrespect’ 

‘empowerment’ – ‘trust & 
respect’ 

Mudahnya peraturan dilanggar – 
tanpa sangsi, tidak konsekwen & 
tegas 

Integritas peraturan – 
konsekwen, tegar, jujur, & 
adil 

Kepemimpinan – perintah dan 
‘pokoke’ 

Kepemimpinan – panutan 
dan ‘mendengarkan’ 

 

   

12. T: Perubahan organisasi dan proses bisnis seperti apa yang 
diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi? 

 J: RB bertujuan untuk menciptakan organisasi 
pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat  ukuran 
(rights sizing) dan proses bisnis yang efisien dan 
beroreintasi pada pelayanan. 

Berikut beberapa perubahan yang diinginkan: 

Organisasi/Bisnis Proses Lama Organisasi/Bisnis Proses 
Baru 

Model operasi vertikal Model operasi horizontal 

Fungsional – departemental – 
orientasi atas kebawah 

Lintas fungsi – keutuhan 
organisasi – orientasi 
pelanggan 
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Proses panjang, berbelit  Proses cepat, sederhana  

Proses dengan banyak ‘check-
point’ 

Proses dengan sedikit atau 
tanpa ‘check-point’ 

‘Fix job description’ – kegiatan 
rutin 

Flexible job assingment – 
perubahan & pembaruan 

SOP kaku dan dibiarkan 
kadaluwarsa 

SOP selalu diperbaharui 
sesuai tuntutan 

Organisasi kerucut (piramida) 
Struktur flat atau kerucut 
terbalik 

Operasi lamban dan kaku – 
suasana kerja frustrasi 

Operasi tanggap dan luwes 
– suasana kerja bergairah 

Sistem perencanaan jangka 
pendek 

Sitem perencanaan jangka 
panjang 

Pengawasan langsung – pada 
manusia 

 

Pengawasan melekat  ‘ built 
in ‘ melalui sistem 

Sistem pelaporan  - ‘hard copy 
paper oriented’ – time lag 

Sistem info ‘paperless’ – ‘on 
available basis’ – real  time 

Komunikasi terbatas & satu  arah 

 

Komunikasi cakupan  luas & 
dua arah 

 

13. T: Apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai (values) dasar 
kementerian? Apa saja yang menjadi nilai-nilai dasar 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian? 

 J: Values (nilai-nilai) adalah gambaran mengenai apa yang 
diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat 
mempengaruhi perilaku organisasi. 

Nilai-nilai dasar Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian dikenal dengan akronim “PIKIR : 
Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan 
Responsibility/Tanggung Jawab”. 

1. Profesional, bermakna melaksanakan pekerjaan atas 
dasar pengetahuan dan keahlian khusus untuk 
meningkatkan kinerja individu dan organisasi.   

2. Integritas, mempunyai makna mencerminkan 
komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, 
aturan dan  ketentuan serta undang-undang yang 
berlaku melalui loyalitas profesi dalam 
memperjuangkan tujuan organisasi.   

3. Kerja Sama, bermakna kemampuan menyelesaikan 
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pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi 
bagian dari suatu kelompok untuk menciptakan sinergi 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

4. Inovasi, mempunyai makna mencerminkan kemauan 
dan kemampuan untuk  menciptakan gagasan baru 
dan implementasi yang  lebih baik dalam  
memperbaiki kualitas proses dan hasil  kerja di atas 
standar. 

5. Tanggung Jawab, bermakna menjalankan tugas dan 
kewajiban yang dibebankan secara sungguh-sungguh 
dan tuntas serta memikul konsekwensi atas hasil 
yang telah disepakati.  

14. T: Perilaku-perilaku utama apa saja yang diperlukan dalam 
mewujudkan nilai-nilai dasar kementerian? 

 J: 1. Profesional  

a. berorientasi pada out come kerja; 

b. berpikir analitis dan konseptual;  

c. memberikan pelayanan terbaik terhadap 
stakeholder ; 

d. menyelesaikan tugas sesuai target yang 
ditentukan; 

e. memahami tugas, kewajiban dan wewenang 
jabatan; 

f. melaksanakan tugas sesuai prosedur kerja.   

2. Integritas 

a. memahami dan mematuhi peraturan yang 
berlaku; 

b. mendahulukan kepentingan organisasi; 

c. melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh;  

d. menghayati norma dan etika birokrasi; 

e. menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja 
organisasi;  

f. memberikan informasi/ laporan dengan benar.  

3. Kerja Sama 

a. menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan; 

b. mengembangkan komunikasi yang efektif; 
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c. membuka diri terhadap perbedaan pendapat;  

d. menghargai perbedaan pendapat;  

e. menyamakan persepsi terkait tujuan;  

f. mensinergikan kepentingan Stakeholder. 

4. Inovasi 

a. memunculkan adanya alternatif gagasan baru;  

b. mengembangkan ide yang baru, berbeda, dan 
orisinal;  

c. mengidentifikasi gagasan untuk perbaikan kinerja;  

d. membuka peluang untuk perbaikan di tempat 
kerja;  

e. memberikan berbagai alternatif solusi 
permasalahan;  

f. mengembangkan perbaikan prestasi kerja 
berkelanjutan.  

5. Tanggung Jawab  

a. menyelesaikan tugas tepat waktu dan tepat mutu;  

b. mengambil resiko atas pelaksanaan tugas;  

c. menerima pembagian tugas dengan jelas;  

d. memprediksi potensi masalah yang mungkin 
timbul; 

e. melaksanakan tugas secara serius dan konsisten; 

f. mempertanggungjawabkan hasil kerja. 

15. T: Apakah fungsi dari nilai-nilai dasar kementerian? 

  Nilai-nilai dasar kementerian digunakan oleh seluruh 
pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian untuk 
melakukan perubahan mind set dan culture set; 

16. T: Identikkah reformasi birokrasi dengan Tunjangan Kinerja? 
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 J: Tidak.  Inti dari 
reformasi birokrasi 
adalah kemauan 
untuk bekerja 
keras menciptakan 
sebuah perubahan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik yang 

berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang 
lebih baik. Perubahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahanlah yang menjadi roh program reformasi 
birokrasi.  Sedangkan tunjangan kinerja dalam Program 
reformasi birokrasi adalah bentuk reward terhadap 
prestasi atau kerja keras suatu instansi dalam 
melaksanakan reformasi birokrasi, yang diberikan 
kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-
masing. 

17. T: Mengapa pemberian besaran tunjangan kinerja K/L 
dilakukan secara bertahap? 

 J: Pemberian besaran tunjangan kinerja diberikan bertahap 
karena dikaitkan dengan upaya dan capaian kinerja RB 
masing-masing organisasi. Masing-masing organisasi 
memiliki upaya (kesiapan) dan juga capaian (dampak 
strategis) yang berbeda dalam pelaksanaan RB, 
pertimbangan atas kedua hal inilah yang menjadi 
pertimbangan pentahapan pemberian besaran 
tunjangan kinerja dalam Program RB Nasional. 

18. T: Kapan penambahan besaran tunjangan kinerja dapat 
diberikan? 

 J: Penambahan besaran tunjangan kinerja dapat diberikan 
sesudah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan RB di 
K/L oleh Tim Quality Assurance.  Hasil evaluasi ini akan 
diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 
Nasional (UPRBN) untuk disampaikan kepada Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), selanjutnya 
diajukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional (KPRBN) untuk mendapatkan persetujuan 
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setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri 
Keuangan.  Sedangkan pertimbangan penambahan 
besaran tunjangan kinerja adalah kemajuan pelaksanaan 
RB di K/L dan juga dampak strategis dan nyata yang 
berhasil dicapai oleh instansi tersebut. 

 

19. T: Mungkinkah terjadi pengurangan/penurunan besaran 
tunjangan kinerja untuk suatu instansi pemerintah? 

 J: Sangat dimungkinkan pengurangan. Hal ini terjadi jika 
instansi pemerintah tidak mampu menunjukkan 
kemajuan dan kinerjanya (dampak strategisnya) setelah 
melakukan RB. 

20. T: Apa pengaruh kinerja organisasi dan individu terhadap 
pemberian tunjangan kinerja? 

 J: Kinerja organisasi berpengaruh pada besaran tunjangan 
kinerja, sedangkan kinerja individu berpengaruh pada 
penerimaan tunjangan kinerja per individu.  Kinerja 
organisasi yang diukur dari perbandingan antara upaya/ 
kemajuan dan capaian/dampak strategis akan 
mempengaruhi besaran prosentase pemberian 
tunjangan. Sedangkan kinerja individu yang diukur dari 
kontribusi dan kinerja individu pada target-target yang 
telah disepakati akan berimbas pada penerimaan 
tunjangan kinerja individu Kinerja individu inilah yang 
akan menentukan kinerja organisasi dalam RB. 

21. T: Bagaimana tunjangan kinerja bagi pegawai yang 
diperbantukan dan dipekerjakan di instansi lain? 

 J: Tunjangan kinerja pegawai yang diperbantukan dan 
dipekerjakan tergantung pada sistem dan mekanisme 
ditempat mereka dipekerjakan/ diperbantukan. Jika 
organisasi tempat mereka dipekerjakan/ diperbantukan 
sudah mendapatkan tunjangan terkait RB maka mereka 
juga akan mendapatkan tunjangan kinerja (meski 
organisasi induknya belum mendapatkan tunjangan 
kinerja), namun jika organisasi tempat mereka 
dipekerjakan/diperbantukan belum mendapatkan 
tunjangan kinerja mereka juga tidak akan mendapatkan 
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tunjangan kinerja, meskipun organisasi induknya sudah 
mendapatkan tunjangan kinerja. Penilaian kinerja 
pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan dilakukan 
atas kontribusi pegawai tersebut di lingkungan/tempat 
kerjanya, sehingga terkait dengan tunjangan kinerja juga 
disesuaikan dengan sistem yang berlaku ditempat ia 
diperbantukan/dipekerjakan, tidak sesuai dengan 
instansi induknya. 

22. T: Siapa yang menentukan keberhasilan pelaksanaan RB? 

 J: Yang menentukan keberhasilan pelaksanaan RB tidak 
hanya ditentukan oleh KPRBN beserta jajarannya (TRBN, 
TI, TQA dan UPRBN) tetapi juga seluruh 
kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.  
Keberadaan KPRBN dan jajarannya adalah meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan RB nasional melalui pembuatan 
serangkaian kebijakan/pedoman dan kegiatan fasilitasi. 
Namun yang paling berperan untuk berhasil tidaknya RB 
adalah komitmen dan upaya masing-masing 
K/L/Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan 
tunjangan kinerja, tunjangan kinerja ditetapkan ketika 
organisasi sudah siap dan terarah dalam pelaksanaan RB 
serta melakukan optimalisasi anggaran sebagai sumber 
pendanaannya (tidak sepenuhnya menggandalkan 
penambahan anggaran dari APBN). Keputusan 
pemberian tunjangan kinerja sepenuhnya dibawah 
kewenangan KPRBN setelah memperoleh pertimbangan 
dari Menteri Keuangan. 

23. T: Darimana sumber pendanaan/anggaran tunjangan kinerja 
bagi K/L yang sudah melaksanakan RB? 

 J: Sumber pendanaan terbesar dalam pemberian 
tunjangan kinerja adalah hasil optimalisasi anggaran 
masing-masing K/L, sehingga penambahan anggaran 
(dari APBN) bukan merupakan strategi inti dalam 
pemberian tunjangan kinerja.  K/L harus memiliki 
strategi untuk melakukan konversi anggaran masing-
masing sehingga menghasilkan optimalisasi.  Hasil 
optimalisasi inilah yang akan dipergunakan sebagai 
sumber anggaran utama dalam pemberian tunjangan 
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kinerja. 

24. T: Dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk tunjangan 
kinerja, apakah perhitungan gaji ke 13 juga dimasukkan? 

 J: Benar, dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk 
tunjangan kinerja komponen gaji ke 13 sudah 
dimasukkan dan dihitung. 

25. T: Apa hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) dengan Grand Design dan 
Road Map RB? 

 J: RPJMN merupakan penjabaran kebijakan dan strategi 
RPJPN dalam periodisasi Lima Tahunan dan memuat 
berbagai arah kebijakan pembangunan yang salah 
satunya adalah kebijakan pembangunan di bidang 
hukum dan aparatur.  Kebijakan tersebut diarahkan pada 
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 
pemantapan pelaksanaan RB.  Arah kebijakan ini dan 
Grand Design menjadi dasar pengembangan Road Map 
untuk mewujudkan aparatur Negara yang melayani, 
profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
mewujudkan pemerintahan kelas dunia. 

26. T: Apakah berbagai program dan aktivitas RB perlu 
dicantumkan dalam Renstra Kementerian? 

 J: Perlu, hal ini menunjukkan komitmen dan juga jaminan 
bahwa berbagai program dan kegiatan RB menjadi 
bagian integral dari Rencana Strategik (yang juga 
disesuaikan dengan RPJMN), yang menjadi dokumen 
utama pelaksanaan program dan kegiatan di instansi 
pemerintah. 

27. T : Bagaimana prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi ? 

 J : Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Negara, 
maka fokus dan lokus reformasi birokrasi sebagai 
berikut: 

1. Prioritas pertama, adalah kementerian/lembaga yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan Negara, 
penegakan hokum, pemeriksanaan dan pengawasan 
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keuangan, dan penertiban aparatur Negara 

2. Prioritas Kedua, adalah kementerian/lembaga yang 
terkait dengan kegiatan ekonomi, system produksi, 
atau sumber penghasil penerimaan dan unit 
organisasi yang melayani masyarakat secara 
langsung 

3. Prioritas ketiga, adalah kementerian/lembaga yang 
tidak termasuk dalam prioritas pertama dan kedua. 

28. T : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu kesuksesan 
reformasi birokrasi ? 

 J : 1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari 
pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 

2. Kesamaan persepsi dan tujuan 

3. Konsistensi dan keberlajutan, karena reformasi 
birokrasi merupakan proses panjang dan 
berkelanjutan 

4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan 
program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan 
peningkatan kesejahteraan pegawai 

5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi 
masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur 
masyarakat 

29. T : Darimana kita memulai reformasi birokrasi ? 

 J : Reformasi birokrasi dimulai dengan 3M, yaitu : 

1. Mulai diri sendiri, dalam artian jangan menunggu 
orang lain melakukan reformasi dulu baru kita, tetapi 
kita sendirlah yang memulainya 

2. Mulai dari yang mudah, dengan hal-hal kecil/mudah 
yang kita lakukan 
sehari-hari dan 
yang ada disekitar 
kita 

3. Mulai dari sekarang, 
jangan menunda 
melakukan reform 
hanya karena faktor 
belum adanya 
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remunerasi/tunjangan kinerja dan yang lain juga 
belum melakukan.  

 

 

 

 

30. T : Apakah tujuan akhir reformasi birokrasi adalah 
mendapatkan remunerasi/tunjangan kinerja ? 

 J : Akhir reformasi birokrasi bukan pemberian tunjangan 
kinerja (remunerasi). Remunerasi merupakan salah satu 
faktor penunjang penting dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi. 

31. T : Apa yang dimaksud dengan Grand Desain Reformasi 
Birokrasi? 

 J : Grand Desain Reformasi Birokrasi adalah rancangan 
induk yang berisi arah kebjakan pelaksanaan reformasi 
birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2015. Grand 
Desain RB 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

32. T : Apa yang dimaksud dengan Road Map Reformasi 
Birokrasi ? 

 J : Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 
operasional dari Grand Desain Reformasi Birokrasi yang 
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 
merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu 
tahapan ke satu tahapan selanjutnya selama lima tahun 
dengan sasaran per tahun yang jelas. Road RB 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN & RB. 

33. T : Bagaimana tahapan mekanisme  kerja reformasi 
birokrasi ? 

 J : Tahapan mekanisme kerja reformasi birokrasi 
tergambar dalam diagram alur di bawah ini :  
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34. T : Apa kunci bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi instansi 
(Kementerian/Lembaga) itu berhasil?  

 J : Kunci dari reformasi birokrasi sesungguhnya adalah 
perubahan dan perbaikan manajemen, mulai manajemen 
SDM sampai dengan manajemen pengawasan dan evaluasi 
kinerja. 

Sosialisasi Kebijakan

Penyusunan Usulan Reformasi 
Birokrasi Kementerian/ 

Lembaga

Penilaian 
Dokumen Usulan 

Reformasi 
Birokrasi 

Evaluasi Persiapan dan 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Kementerian/ 

Lembaga

Penyusunan Rancangan 
Perpres Tunjangan Kinerja

Pelaksanaan Program 
Reformasi Birokrasi 

Kementerian/ Lembaga

Evaluasi Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Kementerian/ Lembaga

Pelaporan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Kementerian/ Lembaga

Tim Kerja Reformasi 
Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi 
K/L

Tim Kerja Reformasi 
Birokrasi dibantu Tim 

Teknis dan Tim Independen

Tim Kerja Reformasi 
Birokrasi

Tim Kerja Reformasi 
Birokrasi dibantu Tim 

Teknis dan Tim Independen

Tim Reformasi Birokrasi 
K/L

Tim Kerja Reformasi 
Birokrasi dibantu Tim 

Teknis dan Tim Independen

Tim Reformasi Birokrasi K/L 
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35. T : Apa yang harus dilakukan aparatur birokrasi seperti Saudara 
dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian? 

 J : Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing sesuai 
dengan uraian jabatan dan penugasan dari atasan,  
merubah pola pikir dan budaya kerja, berkomunikasi yang 
produktif, mendahulukan peranan daripada wewenang, 
mendukung perubahan dan pengembangan sistem 
manajemen berbasis kinerja, dan 
mengembangkan/meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan (kompetensi). 

36. T : Benarkah upaya reformasi birokrasi harus diimbangi dengan 
peningkatan kesejahteraan aparatur birokrasi?  

 J : Dalam kondisi seperti saat ini, reformasi birokrasi harus 
diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur 
birokrasi. Struktur gaji diperbaiki dan besarannya 
ditingkatkan. Pola pemberian remunerasi sangat diperlukan 
guna menciptakan ransangan kompetisi dalam memberikan 
penghargaan kepada pegawai yang berhasil memperbaiki 
kinerjanya. Gaji yang diterima barangkali masih tetap 
merupakan elemen kunci dalam memotivasi orang bekerja 
dengan penuh kegigihan.  

Pola remunerasi bermakna gaji yang diberikan mengacu 
pada harga sebuah posisi atau peringkat tiap 
pekerjaan/jabatan atas dasar bobot mereka sesuai 
kriteria/tolok ukur yang digunakan (pay for position). 
Dengan pola remunerasi, katakanlah sama-sama sebagai 
Asisten Deputi – memegang jabatan dan posisi yang mirip –  
namun kedua orang ini bisa memiliki skala gaji yang 
berbeda tergantung pada level kompetensi yang 
bersangkutan (pay for position). Pola remunerasi juga, bisa 
menunjukkan besaran gaji diberikan berdasar aspek kinerja 
atau hasil kerja dari pegawai (pay for performance). 
Artinya, pegawai yang memberikan hasil kerja yang lebih 
optimal mendapat gaji yang lebih baik dibanding mereka 
yang kurang optimal.  

Pola remunerasi ini akan berhasil apabila didukung 
persyaratan penerapan sistem penilaian kinerja kepada 
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setiap pegawainya melalui Indikator Kinerja Utama/IKU 
(key performance indicator). Artinya setiap posisi dan 
pegawai idealnya memiliki IKU dan target kerja yang jelas 
dan terukur. Melalui mekanisme inilah, kemudian hasil 
kerja pegawai dapat dinilai dengan obyektif. Dan hasil 
penilaiannya lantas digunakan sebagai acuan dalam 
menentukan gaji yang harus diterima, sehingga fair dan 
kompetitif.  

37. T : Apa saja dokumen administrasi sebagai salah satu bagian 
dari reformasi birokrasi yang harus dipersiapkan? 

 J : Persyaratan dokumen administrasi yang harus dipersiapkan 
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu harus 
memenuhi persyaratan dokumen yang muatannya meliputi  
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya 
manusia. Dokumen yang diajukan di antaranya: Quick Win, 
Uraian Jabatan, SOP, ABK, KPI/IKU, Pola Mutasi & Karir, 
SIMPEG, intranet dan Arsip Digital, serta dokumen regulasi 
terkait reformasi birokrasi.  

38. T : Apakah semua K/L juga harus menyiapkan semua dokumen 
di atas? Kepada siapa semua dokumen persyaratan 
reformasi birokrasi K/L disampaikan? Siapa yang akan 
menilai dokumen dimaksud ? 

 J : Semua K/L harus menyiapkan seluruh dokumen 
persyaratan reformasi birokrasi dimaksud tanpa kecuali. 
Dokumen tersebut disampaikan kepada Tim Kerja 
Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan nantinya akan 
dinilai oleh Tim Independen Refromasi Birokrasi Nasional. 
Semua persyaratan dokumen tersebut dipersiapkan oleh 
Tim Kerja Reformasi Birokrasi yang dibentuk pada masing-
masing K/L. 

39. T : Terdiri dari siapa saja Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional 
(TRBN) ? 

 J : Keanggotaan TRBN terdiri dari : 

Ketua: Menteri PAN RB, Anggota : Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, 
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet. 
Dalam melaksanakan kerjanya, TRBN dibantu oleh Unit 
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Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dengan keanggotan 
terdiri dari Eselon II dari berbagai K/L. 

40. T : Mengapa diperlukan Tim Independen dalam melakukan 
penilaian reformasi birokrasi di K/L ? Siapa yang menunjuk 
dan apa tugas Tim Independen ? 

 J : Tim Independen dibentuk untuk menjaga netralitas dan 
profesionalisme proses monitoring dan evaluasi  
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi, serta 
mengukur keberhasilan 
proses Reformasi 
Birokrasi.  

Adapun tugas Tim 
Independen adalah 
membantu TRBN dalam 
melakukan monitoring 
dan evaluasi atas 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kementerian/lembaga.  

Penunjukan Tim Independen melalui seleksi dan mendapat 
persertujuan dari Tim Pengarah TRBN. Tim Independen 
yang ditunjuk berasal dari Universitas Indonesia yang telah 
menandatangani MoU dengan Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara.  

41. T : Apakah yang dimaksud dengan Quick Wins ?  

 J : Quick Wins  merupakan program yang dilaksanakan dalam 
rangka membangun kepercayaan masyarakat dan 
stakeholders (public trust building), yang mempunyai daya 
ungkit tinggi (key leverage) terkait dengan perbaikan pada 
produk utama (core business) suatu Kementerian/Lembaga.  
Hasil program ini dapat dengan mudah terlihat dan 
manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 
maupun pemangku kepentingan (stake holders). 

42. T: Dimana letak Quick Wins dalam 8 area perubahan? 

 J: Quick Wins dipilih dari 8 area perubahan.  Quick Wins yang 
diartikan sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat 
dicapai untuk mengawali program RB dipilih dari salah satu 
area perubahan atau kombinasi beberapa area perubahan 
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yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing 
instansi. 

43. T: Siapa yang menetapkan Quick Wins? 

 J: Penetapan Quick Wins harus dilakukan pimpinan dan 
dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Penetapan 
Quick Wins. 

44. T: Apakah waktu pelaksanaan suatu Quick Wins boleh lebih 
dari 1 tahun? 

 J: Tidak, Quick Wins harus tercapai dalam jangka waktu 1 
tahun, sesudah 1 tahun Quick Wins tersebut menjadi 
bagian dari manajemen perubahan.  Sehingga dalam 
menerapkan Quick Wins perlu dipertimbangkan 
kemudahan pelaksanaan dan dampak yang dirasakan oleh 
stakeholder. 

45. T: Apakah ada batasan jumlah Quick Wins? 

 J: Tidak, penetapan Quick Wins sangat ditentukan oleh 
karakteristik K/L/Pemda.  Batasan 3 untuk Quick Wins 
dalam pedoman lebih menunjukkan rasionalitas 
ketercapaian Quick Wins dalam kurun waktu 1 tahun, 
namun yang harus juga menjadi perhatian adalah 
kesesuaian dan ketepatan pemilihan Quick Wins dengan 
core business K/L/Pemerintah Daerah dan kemungkinan 
capaiannya dalam jangka pendek (1 tahun). 

46. T: Apakah Quick Wins harus sesuai dengan sasaran dan 
program RB? 

 J: Quick wins harus sesuai dengan program RB.  Namun 
demikian tidak harus setiap area perubahan dibuatkan 
Quick Wins.  Instansi perlu melakukan pemilihan terhadap 
area perubahan (atau kombinasi beberapa area 
perubahan) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
instansinya masing-masing serta memberikan dampak 
perbaikan dalam waktu yang cepat kepada stakeholders. 

47. T : Apakah tujuan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi? 
Kapan pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
dilaksanakan? Materi apa saja yang disosialisasikannya? 
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 J : Tujuan sosialisasi ke dalam adalah untuk memperoleh 
pemahaman yang sama dan mengurangi resistensi dari 
pegawai, serta memastikan komitmen dan partisipasi dari 
semua pegawai dalam setiap tahapan pelaksanaan 
reformasi birokrasi, sedangkan ke luar adalah untuk 
menginformasikan apa-apa saja yang telah dan sedang 
dilakukan dan perbaikan/perubahan yang dihasilkan 
kepada pemangku kepentingan. 

Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kementerian maupun 
pada tingkat Kedeputian. Internalisasi lingkup Kementerian  
dilakukan bersama KPI Manager, sedangkan lingkup 
Kedeputian dilakukan pada rapat-rapat atau pertemuan 
pembahasan terkait materi komponen-komponen 
dokumen administrasi yang harus dipenuhi dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi (seperti penyusunan: 
URJAB, SOP, Peta Strategi & KPI, ABK, Kamus Kompetensi 
dan Standar Kompetensi Jabatan, Internet & Intranet, 
SIMPEG, Arsip Digital dsb.) Internalisasi pun dilakukan pada 
pelaksanaan penguatan mindset melalui outbound. 
Sedangkan eksternalisasi, dilakukan oleh Kedeputian 
kepada K/L instansi terkait dengan masing-masing Deputi. 

48. T : Apa perbedaan tunjangan kinerja (remunerasi) dengan 
TKPKN yang telah kita terima selama ini? 

 J : Secara garis besar perbedaan remunerasi dan TKPKN, 
sebagai berikut : 

Remunerasi TKPKN 

Remunerasi lebih umum 
dikenal sebagai tunjangan 
kinerja yang diberikan 
kepada 
Kementerian/Lembaga yang 
telah dan sedang 
malaksanakan reformasi 
birokrasi 

Sedangkan TKPKN khusus 
berlaku di Kemenkeu sebelum 
reformasi birokrasi dilakukan dan 
Kemenko Bidang Perekonomian 
(atau istilah lain di Bappenas 
disebut TKG/(Tunjangan Kerja 
Ganda) yang diberikan karena 
adanya jam kerja yang lebih dari 
K/L lainnya 

Pemberian reward melalui 
remunerasi lebih ditentukan 
sesuai jenjang atau 
tingkatan jabatan (bobot 

Tidak mengenal tingkatan 
jabatan (grade), tetapi 
berdasarkan golongan dan masa 
kerja, serta Eselon atau jenjang 
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jabatan/job grade) yang. 
Terdapat 17-18 tingkatan 
yang berlaku di 
Kementerian/ Lembaga. 

kepangkatan. 

  

Menghargai 3P yaitu pay for: 
performance, person, and 
position, sehingga 
berpotensi meningkatkan 
profesionalisme, kapabilitas 
serta standardisasi 
peningkatan pelayanan 
terhadap masyarakat.  

Kurang optimal memacu kinerja, 
profesionalisme dan peningkatan 
kapabilitas dan kompetensinya, 
karena rajin dan malas dibayar 
sama. Pembayaran hanya 
berdasarkan tingkat kehadiran/ 
absensi. 

 

49. 

 

T : 

 

Mengapa penguatan kelembagaan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian diperlukan? 

 J : Kelembagaan pemerintah yang baik, efektif dan efisien 
menjadi kunci penguatan good governance. Penguatan 
kelembagaan guna mewujudkan lembaga koordinasi dan 
sinkronisasi pembangunan ekonomi bertambah strategis 
dan pengaruhnya sangat signifikan pada pembangunan 
bidang perekonomian. Guna mengantisipasi hal tersebut, 
Kemenko Bidang Perekonomian dituntut untuk dapat 
melakukan peran koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di 
bidang perekonomian yang harus dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan lebih baik dari tahun ke tahun. Kondisi 
ini menuntut perbaikan dan penyempurnaan melalui 
penguatan kelembagaan yang lebih komprehensif baik 
dalam lingkup perbaikan kinerja di lingkungan internal 
Kemenko Bidang Perekonomian maupun optimalisasi 
fungsi kelembagaan. 

50. T : Apakah yang dimaksud dengan Uraian Jabatan? Informasi 
apa saja yang dimuat dalam Uraian Jabatan ? Apakah 
manfaat dari Uraian Jabatan ?  

 J : Uraian Jabatan (Urjab) adalah suatu pemaparan secara rinci 
dan lengkap mengenai informasi suatu jabatan. Di dalam 
informai jabatan berisi informasi mengani : nama jabatan, 
ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, 
bahan dan alat yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, dimensi 
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jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan kerja, 
resiko bahaya, syarat jabatan dan kedudukan jabatan. 
Manfaat dari Uraian Jabatan adalah agar pegawai yang 
sedang dan akan menduduki jabatan tersebut dapat 
mengetahui semua informasi apa saja yang harus dipenuhi 
apabila menjabat jabatan dimaksud. 

51. T : Apakah yang dimaksud dengan Standard Operating 
Procedures/SOP atau Standar Prosedur Operasi? Informasi 
apa saja yang dimuat dalam SOP? Apakah manfaat dari SOP?  

 J : SOP adalah pedoman atau petunjuk prosedural bagi 
seluruh individu aparatur yang ada di suatu organisasi 
dalam proses pelaksanaan tugas atau pemberian pelayanan 
yang ditetapkan secara tertulis mengenai apa yang harus 
dilakukan, kapan, di mana dan oleh siapa, dan merupakan 
proses yang paling efektif serat efisien dalam mengahsilkan 
suatu produk.  

Kerangka (format) susunan SOP, memuat antara lain: 
uraian prosedur, syarat-syarat, dan gambar format SOP. 
SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis 
masing-masing unit organisasi eselon I di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Manfaat dari SOP setiap aparatur pemerintah diharapkan 
dapat : 1) memberikan kepastian dan keseragaman 
(standardisasi) dalam proses pelaksanaan suatu tugas; 2) 
menghindari adanya tumpang tindih dan kesalahan 
prosedur dalam pelaksanaan tugas; 3) memberikan 
kejelasan tanggung jawab dalam memberikan informasi 
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara 
proporsional. 

Penyusunan SOP didasarkan dari tugas pokok Kementerian 
yaitu koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan/monitoring 
kebijakan di bidang perekonomian. Secara garis besar 
penyusunan SOP dibagi dalam 5 kelompok, yaitu : 

1. SOP Koordinasi Perencanaan Kebijakan  

2. SOP Koordinasi Penyusunan Kebijakan 

3. SOP Sinkronisasi  Pelaksanaan Kebijakan  

4. SOP Pemantauan dan Analisis Masalah atau Kegiatan  
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5. SOP Evaluasi  dan Pelaporan Masalah atau Kegiatan, 
dengan pembagian kebijakan/kegiatan per bidang (level 
eselon III).  

6. SOP kegiatan pendukung/kesekertariatan  

52. T : Apakah yang dimaksud dengan Key Performance 
Indicator/KPI atau Indikator Kinerja Utama/IKU? Mengapa 
kita memerlukan KPI? Dan apakan KPI Manual itu? 

 J : IKU adalah serangkaian ukuran keberhasilan dari suatu 
tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang berfokus 
kepada kinerja organisasi yang paling penting untuk 
kesuksesan saat ini dan di masa depan. Melalui IKU 
seseorang dapat mengetahui ukuran kinerja masing-masing 
individu pegawai dan organisasi. IKU diperlukan untuk 
memperoleh suatu ukuran  keberhasilan dari pencapaian 
suatu tujuan dan sasaran stategis organisasi. Dengan 
mebandingkan antara target dalam IKU dan capaian hasil 
kinerja yang diperoleh, dapat dilakukan penilaian apakah 
pejabat tersebut gagal, kurang berhasil atau berhasil dalam 
melaksanakan tugasnya. Tidak semua performance 
indicators adalah KPI. 

KPI/IKU Manual adalah petunjuk penjelasan bagi pengguna 
untuk memahami data manual IKU, mengelola dan 
mengembangkan IKU. Form data manual di antaranya 
berupa: definisi, formula, tujuan strategis, satuan 
pengukuran, sumber data, periode pelaporan. 

53. T : Apakah yang dimaksud dengan Analisa Beban Kerja (ABK)? 
Manfaat apa yang didapatkan dengan melakukan ABK ? 

 J : Analisa Beban Kerja adalah suatu teknik yang dilakukan 
secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai 
jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efektifitas, dan efisiensi 
kerja serta prestasi kerja dari suatu unit atau jabatan. Hasil 
analisis beban kerja dipergunakan untuk : 

a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 

b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 

c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 

d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 

e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, 
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penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan 
penetapan eselonisasi jabatan struktural; 

f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil 
sesuai dengan beban kerja organisasi; 

g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke 
unit yang kekurangan; 

h. program promosi pegawai; 

i. reward and punishment terhadap unit atau pejabat; 

j. bahan penyempurnaan program diklat; dan 

k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka 
peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia 

54. T : Apakah Saudara tahu tentang balanced scorecard (BSC)? 
Mengapa organisasi seperti Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian perlu implementasi balanced 
scorecard ?  

 J : BSC adalah konsep, tool dan metodologi yang telah teruji 
sebagai infrastruktur untuk melakukan transformasi bisnis, 
strategi, organisasi dan manajemen melalui pengelolaan 
perubahan (change management). BSC ini awal mulanya 
dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. BSC 
ini diadopsi dan dikembangkan oleh organisasi publik 
seperti Kemenko Bidang Perekonomian dalam menjalankan 
tupoksi berfokus pada strategi, dalam: 

1. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan 
eksekutif; 

2. Menterjemahkan strategi kedalam kegiatan operasional 
(Strategy Map); 

3. Melakukan penyelarasan (alignment) organisasi dengan 
startegi organisasi; 

4. Mendorong strategi menjadi pekerjaan rutin dan setiap 
unit kerja dan individu memahami strategi organisasi 
(reward & punishment system); 

5. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan 
(review dan evaluasi). 

Manfaat implementasi BSC antara lain: 

1. merubah pola pikir (mindset) bahwa segala sesuatu yang 
dikerjakan dengan menggunakan sumberdaya yang ada, 
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harus diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, yang 
diterjemahkan dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) – 
Strategy Map lengkap dengan KPI dan target capainnya. 
Jadi bila sesuatu kegiatan dapat diukur, tentu dapat 
dikelola maka tentu juga dapat dicapai.  

2. dapat menentukan reward and compensation system 
yang tepat dan adil; 

3. akan mendorong pegawai dan pejabat untuk bersaing 
sehat 

4. dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan dengan baik melalui adanya 
proses penyelarasan (alignment) vertical dan horizontal; 

5. memberikan dengan jelas penyebab-penyebab tidak 
tercapainya target kinerja/KPI dari Sasaran Strategis (SS). 

55. T : Apakah yang dimaksud dengan database kepegawaian ? 

 J : Database kepegawaian adalah kumpulan data kepegawaian 
dalam bentuk data elektronik yang terorganisasi secara 
sistematis yang ada pada bagian yang membidangi 
kepegawaian. 

56. T : Apakah yang dimaksud dengan jabatan, analisa jabatan, 
evaluasi jabatan, kedudukan jabatan, formasi jabatan, dan 
peringkat jabatan? 

 J : Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan instansi. 

Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk 
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi 
jabatan dan disajikan untuk kepentingan program 
kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi 
organisasi dan tata laksana. 

Dimensi Jabatan adalah uraian yang menggambarkan 
besaran kuantitatif yang menunjukan skala besarnya 
cakupan, yang dapat membedakan antara suatu jabatan 
dengan jabatan lainnya. 

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk 
menganalisis dan menilai sekelompok jabatan dalam 
rangka menetapkan nilai suatu jabatan 
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Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam 
suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang 
diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja 
yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Formasi 
Jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan 
karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam 
jangka waktu tertentu. 

Ikhtisar Jabatan adalah rincian tugas-tugas yang dilakukan 
pemangku jabatan sehingga dapat mudah diketahui tugas-
tugas pemangku jabatan dimaksud. 

Kedudukan Jabatan adalah bagan (peta) yang 
menggambarkan posisi jabatan, jabatan diatasnya dan 
jabatan-jabatan yang berada di bawah jabatan tersebut. 
Kedudukan jabatan merupakan susunan jabatan yang 
digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut 
struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan 
serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit 
kerja. 

Klasifikasi Jabatan atau Peringkat Jabatan adalah penentuan 
dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai 
bobot suatu jabatan. 

Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh 
pemangku jabatan yang dapat berupa kepangkatan, 
pendidikan, diklat/kursus, dan syarat lainnya sesuai 
kebutuhan spesifik dari jabatan tersebut (contoh 
kompetensi). 

57. T : Apakah yang dimaksud dengan Kode Etik dan Majelis Kode 
Etik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ? 

 J : Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah 
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta hidup 
sehari-hari. Berisi hal-hal yang menjadi kewajiban yang 
harus dilakukan dan larangan-larangan yang tidak boleh 
dilakukan serta sanksi apabila melanggaranya. (lihat 
Permenko Perekonomian Nomor: PER-06/M.EKON/ 
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12/2008) 

Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya 
disebut Majelis Kode Etik adalah Majelis yang dibentuk oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 
atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dan bertugas 
melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik. (lihat 
Permenko Perekonomian nomor: PER-
07/M.EKON/12/2008) 

58. T : Apakah yang dimaksud dengan Kompetensi, Kamus 
Kompetensi, Kompetensi Inti, Kompetensi Khusus dan 
Standar Kompetensi Jabatan ? 

 J : Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian yang lebih 
dari sekedar ketrampilan dengan melibatkan pemahaman 
dan berperan dalam menentukan keberhasilan atau 
kegalan dalam bekerja.  

Kamus Kompetensi adalah struktur kompetensi perilaku 
yang terdiri dari Nama Kompetensi, Definisi Kompetensi, 
Tingkat Kemahiran dan Indikator Perilaku (key behavior).  

Nama Kompetensi adalah nama yang mewakili kompetensi 
perilaku. Pemberian nama ini memudahkan kita setiap kali 
mencoba menguraikan perilaku tertentu. Definisi 
Kompetensi adalah pengertian umum mengenai 
kompetensi tertentu. Tingkat Kemahiran adalah pengertian 
khusus mengenai tingkat penguasaan dari suatu 
kompetensi. Ada 4 tingkat/level  kemahiran pada setiap 
kompetensi, yaitu : 

1. Level 1 atau Entry Level   = Dasar 

2. Level 2 atau Proficient Level = Efektif 

3. Level 3 atau Mastery Level = Menguasai 

4. Level 4 atau Expert Level  = Ahli 

Indikator Perilaku adalah perilaku yang seyogyanya 
ditampilkan mewakili suatu kompetensi untuk memastikan 
tugas dilaksanakan dengan berhasil. Jika ditunjukan secara 
efektif, akan menghasilkan kinerja yang baik dari 
kompetensi perilaku tertentu. Indikator perilaku dapat 
dipakai untuk mengevaluasi secara mendalam performa 
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individu dalam kompetensi perilaku dan mengarahkan 
pengembangannya 

Kompetensi Inti adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh 
seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian yang ditetapkan berdasarkan Visi & Misi 
Organisasi.  

Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki 
dan khas untuk suatu jabatan/kelompok jabatan tertentu 
(eselon).  

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah tingkatan 
kompetensi yang dipersyaratkan, agar pemangku jabatan 
mampu melaksanakan dengan baik. 

Kompetensi di Menko Bidang Perekonomian yang telah 
disusun ada sebanyak 16 buah kompetensi, terdiri dari 3 
buah  kompetensi inti dan 13 buah kompetensi khusus. 

Ke-16 kompetensi dimaksud adalah : 

a. Kompetensi Inti, terdiri dari : 

1. Quality Focus (Fokus pada Kualitas) 

2. Personal Credibility & Integrity (Integritas & Kredibilitas 
Pribadi) 

3. Interpersonal Communication (Komunikasi Antar 
Pribadi) 

b. Kompetensi Khusus, terdiri dari : 

1. Analytical & Conceptual Thinking (Berpikir Analitis & 
Konseptual) 

2. Visioning and Strategic Thinking (Berpikir Strategis & 
Jangka Panjang) 

3. Diagnostic Information Gathering (Mendapatkan 
Informasi Akurat) 

4. Global Perspective (Perspektif Global) 

5. Planning & Organizing (Perencanaan dan 
Pengorganisasian) 

6. Stakeholder Orientation (Orientasi pada Pemangku 
Kepentingan) 

7. Personal Credibility & Integrity (Integritas & 
Kredibilitas Pribadi) 
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8. Personal Development (Pengembangan Diri) 

9. Managing Others (Mengelola Orang Lain) 

10. Gaining Commitment (Memperoleh Komitmen) 

11. Building Partnership (Membangun Kemitraan) 

12. Organizational & Enviromental Awareness (Tanggap 
terhadap Perkembangan Organisasi & Lingkungan) 

13. Meeting Leadership (Kepemimpinan Dalam 
Pertemuan) 

Standar kompetensi jabatan yang telah disusun di Menko 
Bidang Perekonomian, terdiri dari SKJ untuk eselon II 
sebanyak 12-13 buah kompetensi, untuk eselon III 
sebanyak 10-11 buah kompetensi dan untuk eselon IV 
sebanyak 7-8 kompetensi yang harus dimiliki untuk setiap 
eselon. 

(Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Keputusan Menko 
Bidang Perekonomian tentang Kamus Kompetensi dan 
Standar Kompetensi Jabatan). 

59. T : Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian (SIMPEG) ? 

 J : SIMPEG adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses 
mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan 
informasi kepegawaian guna mendukung pembinaan 
kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian. Dengan SIMPEG dapar diperoleh 
informasi yang cepat dan lebih akurat mengenai data 
pribadi pegawai (nama, NIP, pendidikan, riwayat pekerjaan, 
diklat dsb), dan demografi pegawai berdasarkan 
pangkat/golongan, pendidikan, usia, jabatan, unit kerja dsb. 

60. T : Sistem/metode apa yang dipakai dalam pengukuran kinerja 
di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ? 

 J : Pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian memakai sistem manajemen kinerja 
berbasis strategi, dengan balanced scorecard (BSC) sebagai 
tool pengukuran kinerja. Dipilihnya BSC sebagai basis 
manajemen strategis, karena BSC merupakan sistem 
pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif, terpadu, 
seimbang dan terukur.  dan integral. BSC dikembangkan 
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sebagi sistem pengukuran yang dapat memudahkan 
pengambil keputusan melihat organisasi secara multi 
prespektif, yaitu prespektif keuangan, prepektif pelanggan, 
prespektif proses bisnis dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan. 

61. T : Apakah yang dimaksud dengan prespektif dalam Sistem 
Manajemen Kinerja Berbasis Strategi di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian ? 

 J : Perspektif adalah empat pandangan berbeda yang 
mengendalikan organisasi dengan tujuan untuk 
memberikan suatu kerangka kerja dalam pengukuran. 
Empat perspektif dalam Balanced Scorecard adalah : 
Financial perspective, Customer perspective, Internal 
Business Process Perspective, serta Learning and Growth 
Perspective.  

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perkeonomian telah disepakati untuk merumuskan tiga 
perspektif, yaitu Strategic Outcome (memenuhi harapan 
stakeholder), Strategic Driver (Internal Business Process 
Perspective dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan), 
dan Learning and Growth Perspective (Pengelolaan SDM, 
Organisasisi, dan Informasi Teknologi).  

1. Strategic Outcome : Perspektif yang menggambarkan 
hasil suatu produk dan layanan unit organisasi 
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang 
dapat dimanfaatkan dan dirasakan secara optimal sesuai 
kebutuhan dan harapan para stakeholders (DPR, 
Masyarakat Indonesia, Kementerian/Lembaga/Pemda 
yang dikoordinir).  

2. Strategic Driver : Perspektif yang menggambarkan 
bagaimana proses penciptaan produk dan layanan yang 
dihasilkan secara berkualitas dalam memenuhi 
kebutuhan dan harapan stakeholders.Stategi ini 
merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi Menko 
Bidang Perekonomian, terutama yang berkaitan dengan 
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang 
perekonomian, yang meliputi aspek perencanaan dan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan 
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monitoring dan evaluasi kebijakan.   

3. Learning and Growth Perspective : Perspektif yang 
menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya 
organisasi (SDM, organisasi, informasi teknologi) secara 
optimal dan berkelanjutan dalam mendukung proses 
penciptaan produk dan layanan yang berkualitas yang 
dilaksanakan dalam Strategic Driver. 

62. T : Apakah yang dimaksud Sasaran Strategis dalam Sistem 
Manajemen Kinerja Berbasis Strategi di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ? 

 J : Sasaran Strategis adalah suatu upaya strategi yang 
menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang 
diinginkan itu tercapai dalam mencapai kesuksesan 
organisasi di masa mendatang. 

63. T : Apakah yang dimaksud Strategy Map (Peta Strategi) dalam 
Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Strategi di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ? 

 J : Strategy Map (Peta Strategi) adalah sebuah hubungan 
sebab akibat (cause effect) di antara sasaran strategis yang 
menggambarkan perjalanan strategi organisasi. Strategy 
Map menggambarkan sebuah diagram yang menunjukkan 
visi, misi, strategi organisasi yang diimplementasikan dalam 
aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis dengan 
menggunakan IKU. Peta Strategi Kemenko Perekonomian 
dikenal dengan sebutan Menko Wide. 

64. T : Apakah yang dimaksud Tugas Pokok, Tugas Tambahan, 
Tugas Berkala dan Tugas Lain-Lain dalam suatu Uraian 
Jabatan ? 

 J : Tugas ialah kegiatan atau usaha pokok yang dikerjakan 
karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 
kerja dengan menggunakan alat kerja dan dalam kondisi 
pelaksanaan tertentu dan dalam hubungan dengan 
pemegang-pemegang jabatan lainnya. 

1. Tugas Pokok adalah tugas yang merupakan jabatan 
langsung dari fungsi dan tugas organisasi ke dalam 
jabatan yang dianalisis. 

2. Tugas Tambahan adalah tugas yang berada di luar tugas 
pokok yang kadang-kadang dilakukan dan masih dalam 
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lingkup tanggung jawabnya 

3. Tugas Berkala adalah tugas yang dilakukan pada waktu-
waktu tertentu secara berkala tetapi tidak rutin 
dilakukan setiap hari. 

4. Tugas Lain-lain adalah tugas yang kadang-kadang 
dilakukan yang pada dasarnya bukan jabatan fungsi dan 
tugas organisasi tetapi sering dilakukan. 

65. T : Sebutkan opini/hasil audit yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan ?  

 J : 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified 
Opinion) adalah opini terbaik, yang berarti laporan 
keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal 
yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas 
entitas tertentu sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di 
Indonesia. Opini ini biasanya diberikan oleh auditor 
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, 
laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan 
bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan 
material. 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 
adalah istilah yang menyatakan bahwa laporan 
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal 
yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak 
hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat 
ini diberikan bilamana: - Ketiadaan bukti kompeten yang 
cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit, 
dan ia berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan 
pendapat wajar tanpa pengecualian, dan ia 
berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan 
pendapat. – Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa 
laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK, yang 
berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak 
menyatakan pendapat tidak wajar. 

3. Opini Tidak Wajar dan Pernyataan Tidak Memberikan 
Pendapat (Disclaimer Opinion) adalah istilah yang 
menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan 
pendapatnya terhadap laporan keuangan dari lembaga 
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yang diperiksanya karena sejumlah item laporan 
keuangan yang disusun oleh lembaga yang diperiksa tak 
dapat diyakini keandalannya dan dianggap bermasalah. 

66. T : Apa manfaat jaringan internet/intranet dan website 
www.ekon.go.id dalam reformasi?  

 J  : Banyak kegunaan yang menguntungkan yang diperoleh dari 
Internet, antara lain: 

a. Pertukaran berita dan pengumuman lebih cepat, 
murah dan transparan:  

 NewsGroup  

 FTP (Files Transfer Protocol)  

 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 

b. Mengurangi kertas dan pemasaran ("paperless 
environment"), contoh:  

 Buku-buku keilmuan dan kajian yang bisa 
diekspose di internet  

 Majalah, brosur, dan sebagainya  

c. Sebagai media promosi   

d. Komunikasi Interaktif  

 Email  

 Video Conferencing  

e. Sebagai alat Research and Development  

f. Pertukaran data dengan instansi lain 

 Jaringan internet dan intranet ditujukan untuk menunjang 
berbagai fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian diantaranya meningkatkan kegiatan 
sosialisasi program Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian dan Interaksi internal para pegawai. 

67. T : Apakah yang dimaksud dengan Visi dan Misi K/L? Sebutkan 
Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian? 

 J : Visi K/L adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi 
memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 
(lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh 
mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.  

http://www.ekon.go.id/
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Misi K/L adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis 
(RENSTRA), Visi Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian adalah “Terwujudnya lembaga koordinasi 
dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan 
berkelanjutan”, sedangkan Misi Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian adalah “Meningkatkan sinkronisasi 
dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang perekonomian”. 

68. T : Produk hukum/peraturan apa saja yang telah dihasilkan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian? 

 J : Produk hukum yang telah dihasilkan dalam proses 
reformasi birokrasi adalah : 

  A. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : 

1. Permenko Nomor: PER-03/M.EKON/08/2008 tentang 
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

2. Permenko Nomor: PER-04/M.EKON/12/2008 tentang 
Pelimpahan Wewenang Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Kepada Sekretaris Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Dan Atas 
Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Menandatangani Peraturan dan/atau Keputusan 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam 
Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

3. Permenko Nomor: PER-05 M.EKON/12/2008 tentang 
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian  

4. Permenko Nomor: PER-06/M.EKON/12/2008 tentang 
Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

5. Permenko Nomor: PER-07/M.EKON/12/2008 tentang 
Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian  
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6. Permenko Nomor: PER-01/M.EKON/09/2009  
tentang  Pola Mutasi Jabatan Karir di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  

7. Permenko Nomor: PER-01/M.EKON/01/2012  
tentang  Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam 
Jabatan Struktural di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

8. Permenko Nomor: PER-11/M.EKON/12/2010  
tentang Tambahan Tunjangan Kinerja di lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

9. Permenko Nomor: PER-12/M.EKON/12/2010  
tentang Peringkat Jabatan di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, yang diubah 
dengan Permenko Nomor : PER-03/M.EKON/03/2011   

10. Permenko Nomor: PER-01/M.EKON/01/2012  
tentang  Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas 
Dalam Jabatan Strktural di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

11. Permenko Nomor: PER-11/M.EKON/11/2012  
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

12. Permenko Nomor: PER-12/M.EKON/08/2012  
tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

13. Permenko Nomor: PER-13/M.EKON/09/2012  
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

B. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : 

1. Kepmenko Nomor: KEP-48/M.EKON/08/2008 
tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

2. Kepmenko Nomor: KEP-60/ M.EKON/12/2008 
tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

3. Kepmenko Nomor: KEP-63/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Sekretariat, Staf Ahli, 
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dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

4. Kepmenko Nomor: KEP-64/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kementerian Koordinator Bida19ng Perekonomian 

5. Kepmenko Nomor: KEP-65/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

6. Kepmenko Nomor: KEP-66/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan 
Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

7. Kepmenko Nomor: KEP-67/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

8. Kepmenko Nomor: KEP-68/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

9. Kepmenko Nomor: KEP-69/ M.EKON/12/2008 
tentang Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan 
Internasional Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

10. Kepmenko Nomor: KEP-70/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Sekretariat, Staf Ahli, 
dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

11. Kepmenko Nomor: KEP-71/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

12. Kepmenko Nomor: KEP-72/ M.EKON/12/2008 
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tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

13. Kepmenko Nomor: KEP-73/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan 
Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

14. Kepmenko Nomor: KEP-74/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

15. Kepmenko Nomor: KEP-75/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

16. Kepmenko Nomor: KEP-76/ M.EKON/12/2008 
tentang Standar Operasi Prosedur (Standard 
Operating Procedures) Pada Deputi Bidang 
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan 
Internasional Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

17. Kepmenko Nomor: KEP-61/ M.EKON/08/2012 
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

C. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator  Bidang 
Perekonomian :   

1. Kepsesmenko Nomor: KEP-55/SES.M.EKON/12/2008 
tentang  Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  

2. Kepsesmenko Nomor: KEP-56/SES.M.EKON/12/2008 
tentang  Tim Penyusunan Kompetensi Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian  
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3. KepSesmenko Nomor: KEP-24/SES. M.EKON/12/2012 
tentang  Jabatan dan Peringkat Pelaksana di 
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian 

4. KepSesmenko Nomor 54 Tahun 2013 tentang  Tim 
Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Online di Lingkungan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 

69. T : Bagaimana progres terakhir  pelaksanaan reformasi birokrasi 
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian? 

 J : Progres terakhir kegiatan reformasi birokrasi s/d saat ini 
(per Januari 2014) di lingkungan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian adalah : 

1. Tunjangan kinerja (TK) diberikan mulai bulan Juni 2010 
setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 
69 Tahun 2010, 

2. Peringkat Jabatan Pegawai di Lingkungan Kemenko 
Perekonomian berdasarkan Permenko Nomor: PER-
10/M.EKON/12/2010 yang diubah dengan Permenko 
Nomor:PER-11/M.EKON/03/2011, 

3. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana 
Kemenko Perekonomian dengan Permenko Nomor: 
PER-11/M.EKON/08/2012, 

4. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) Online dengan nilai 90,36 (Level 5) yang 
diperoleh dari gabungan nilai Pencapaian Pengungkit 
dan Hasil (dari survei internal). 

5. Opini WTP selama 4 (empat) kali berturut-turut (tahun 
2010-2013) atas Audit Laporan Keuangan oleh BPK, 

6. Proses perbaikan 8 (delapan) area perubahan, 

7. Pengusulan penyesuaian besaran tunjangan kinerja 
(surat Menko Perekonomian kepada Menteri PAN RB), 

8. Proses verifikasi hasil pelaksanaan reformasi birokrasi 
oleh Tim Independen. 

-----oOo----- 

 



 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Reformasi Birokrasi  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat 

 

Telpon : (021) 3521981; http://www.ekon.go.id; email:reformbirokrasi@ekon.go.id 

 

http://www.ekon.go.id/



